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De boerderijen Occo Reintiesheerd in Ste-
dum, De Haver in Onderdendam en Plaats 
Melkema in Huizinge worden door de NAM 
overgedragen aan Het Groninger Landschap. 
Het is de bedoeling dat de monumenten 
weer een goede functie krijgen. Voor de 
overdracht en instandhouding van deze mo-
numenten stelt de NAM ruim 3 miljoen euro 
beschikbaar.
“Het veilig stellen van de monumentale 
waarde van de panden is wat anders dan dat 
je het versterkt voor bewoning”, aldus Hugo 
Dokter, hoofd Erfgoed van Het Groninger 
Landschap. “Voor bewoning gelden andere 
versterkingseisen en dat zou te ingrijpend 
zijn voor het pand als monument.” 

Toch onderzoekt Het Groninger Landschap 
de mogelijkheid of bewoning bij de panden 
mogelijk is. “Behoud van de monumentale 
waarde blijft ons uitgangspunt maar erf-
goed moet bewoond worden of een andere 
duidelijke functie vervullen want leegstand is 
achteruitgang. Dat betekent dat we zonodig 
de woonfunctie verschuiven naar een plek 
die wel veilig is.” De Groninger architectenbu-
reaus Holstein Restauratie Architectuur, Onix 
en OVT Architecten hebben inmiddels voor 
de boerderijen een meerjarig onderhouds-
plan opgesteld. Het Groninger Landschap zal 
bovendien contact leggen met omwonenden 
om ze bij de verdere ontwikkeling van de 
boerderijen en de erven te betrekken.

KORT NIEUWS

Ruim 25 jaar geleden werd de keuze gemaakt om natuur en landbouw 
in Nederland zoveel mogelijk uit elkaar te trekken. Er kwam een 
Ecologische Hoofdstructuur waar de natuur voorop staat. Daarbuiten 
landbouwgebied, waar de boer mag produceren voor de wereldmarkt. 
Voor de natuur binnen de Ecologische Hoofdstructuur pakte dit per 
saldo behoorlijk goed uit. Natuurgebieden werden groter en onderling 
verbonden. Soorten als otter, zeearend en kraanvogel vestigden 
zich weer in Nederland, wie had dat kunnen denken! Maar buiten de 
natuurgebieden staat de natuur sterk onder druk. Waar veldleeuwerik, 
patrijs en grutto ooit algemene soorten van ons cultuurlandschap 
waren, hoor of zie je ze tegenwoordig nauwelijks meer. In Friesland 
hebben ze hier een woord voor uitgevonden: landschapspijn.

Deze teloorgang is een onbedoeld neveneffect van een landbouw 
die eenzijdig op productie is gericht. Alle prikkels voor de boeren zijn 
gericht op productieverhoging. Vroeg in het voorjaar het land op, elke 
vierkante meter efficiënt gebruiken en ongewenste soorten bestrijden. 
Voor veel vogels, vlinders en insecten is het bijna onmogelijk om hier 
te overleven. En dat allemaal omdat we als consumenten geen cent 
teveel willen betalen voor ons voedsel.

Het besef groeit dat het anders kan en anders moet. En dat deze 
verandering niet moet leiden tot nog weer een keurmerk erbij, maar 
dat het de hoofdkoers van de landbouw moet raken. De landbouw in 
Nederland moet zich weer gaan verhouden tot de natuur, we noemen 
dat natuurinclusieve landbouw. Groningen is hiervoor een ideale 
proeftuin. We hebben de ruimte, innovatieve boeren en veel kennis 
over de relatie tussen natuur en landbouw, zowel wetenschappelijk als 
praktisch. Het is van belang dat deze verandering niet wordt opgelegd 
door regelgeving, maar vanuit de boeren zelf komt. Deze Golden 
Raand biedt dan ook graag een podium aan personen en organisaties 
die ideeën hebben over natuurinclusieve landbouw en deze ook in de 
praktijk brengen.

O ja, nog één verzoek. We zijn erg benieuwd wat u als lezer van ons 
kwartaalblad Golden Raand vindt en ik nodig u dan ook van harte uit 
om deel te nemen aan het lezersonderzoek! Verderop leest u hier 
meer over.

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap
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Het afgelopen jaar is met steun van donateurs 
Luchtwachttoren 701 in Warfhuizen gerestau-
reerd. De toren maakte deel uit van een netwerk 
van 276 uitkijkposten die tussen 1951 en 1956 
verspreid over Nederland zijn aangelegd. Deze 
torens vervulden een belangrijke rol tijdens de 
Koude Oorlog in het speuren naar Russische 
vliegtuigen. De luchtwachttoren verloor in latere 
jaren de militaire functie en nu zijn er nog maar 
19 van de oorspronkelijke 276 over, waaronder 
die van Warfhuizen. De toren is dus belangrijk 
militair erfgoed en een opvallend ‘landmark’ in 
een eeuwenoud wierdenlandschap. Het Gro-
ninger Landschap is blij dat de toren met hulp 
van vele betrokkenen kon worden behouden en 
gerestaureerd.
Vrijwilligers van Het Groninger Landschap stel-
len vanaf komend voorjaar de toren open voor 
het publiek. Bezoekers kunnen de toren beklim-
men, plaatsnemen in het schuilnis en de positie 
van passerende vliegtuigen bepalen met behulp 
van de plottafel. De openingstijden worden aan-
gekondigd op www.groningerlandschap.nl

Het Groninger Landschap en uitvaartverzorger 
Algemeen Belang uit Groningen richten een 
kleinschalige begraafplaats in op de wierde 
van Wierum, vlak boven de stad Groningen. Er 
worden alleen zeer bescheiden grafmarkeringen 
van vergankelijk materiaal geplaatst of er kan 
voor gekozen worden geen markeringen aan te 
brengen. Ook worden telkens de zoden weer 
terug geplaatst.
Er komt in Nederland steeds meer vraag naar 
andere vormen van begraven dan die op de 
klassieke begraafplaatsen. Het Groninger Land-
schap biedt met het beschikbaar stellen van de 
wierde ruimte aan die vraag, maar dan wel op 
een wijze dat natuur- en landschapswaarden 
niet worden aangetast. De wierde van Wierum 
voldoet aan alle wettelijke voorschriften die 
gelden voor begraven.
De begraafplaats wordt ruim een hectare groot 
en komt op een deel van de wierde dat is op-
gehoogd met grond van elders. Daardoor blijft 
de archeologische waarde intact. Het Groninger 
Landschap blijft eigenaar en beheerder van de 
wierdebegraafplaats. De plek wordt als bloem-
rijk grasland beheerd. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij a.hendriks@groningerlandschap.nl

Luchtwachttoren 701 
Warfhuizen: open voor 
publiek

Begraven op wierde 
van Wierum

Boerderij De Haver

Het Groninger Landschap heeft de exploi-
tatie van haar vakantiewoningen in handen 
gegeven van Buitenleven Vakanties. Deze or-
ganisatie verhuurt ook de vakantiewoningen 
van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer 
en de andere provinciale landschappen. Het 
Groninger Landschap verhuurt zes vakan-
tiewoningen. De inkomsten gaan naar onze 
doelstelling: behoud en ontwikkeling van na-
tuur, landschap en erfgoed in Groningen.
Buitenleven Vakanties geeft deze kerst een 
cadeautje aan alle Beschermers van Het 
Groningen Landschap: u krijgt een korting 
van €100,– op een verblijf met aankomst tot 

Vakantiewoning huren? Via Buitenleven Vakanties 

1 april 2018. Kijk op www.buitenlevenvakan-
ties.nl of bekijk de bijgevoegde folder.

Buitenleven Vakanties geeft u deze
kerst een cadeautje. Kom overnachten
in de mooiste natuur van Nederland.
U krijgt een korting van €100,- op een 
verblijf met aankomst tot 1 april 2018.
Kijk op www.buitenlevenvakanties.nl en 
boek de vakantiewoning die bij u past!

Gebruik bij boeking actiecode: KERST18

Voorwaarden: Uw verblijf moet plaatsvinden voor 1 april 2018.
De actie geldt niet voor reeds gemaakte reserveringen.

Vraag een gratis brochure aan
op www.buitenlevenvakanties.nl

KERST-
CADEAU!

Op een verblijf
 met aankomst tot

april 2018

KORTING
€100,-

BUI_Adv_kerstA5_2018_WT.indd   1 26-10-17   10:13
Luchtwachttoren 701
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De eerste Golden Raand kwam uit in 
september 1984. Gestencild, zwart/wit met 
gele omranding en wel acht pagina’s dik, 
of beter gezegd dun. Helemaal passend bij 
de uitstraling van een natuurbeschermings-
organisatie in de jaren ’80 van de vorige 
eeuw. Ondertussen zijn we 33 jaar verder 
en is de Golden Raand uitgegroeid tot een 
volwaardig full colour tijdschrift van rond de 
32 pagina’s. Wat wel hetzelfde is gebleven 
als in 1984 is de passie en het enthousias-
me waarmee de Golden Raand nog steeds 
ieder kwartaal wordt gemaakt.
Regelmatig krijgen we complimenten en 
soms een klacht van u over de Golden 

Wat vindt u er eigenlijk van?
> Doet u mee met het GROTE LEzERSONDERzOEK Golden Raand?

Raand. Maar we weten niet wat u nou écht 
vindt van het tijdschrift! Leest u de Golden 
Raand van voor naar achteren? Of alleen 
bepaalde artikelen of onderwerpen? Of 
gaat ie ongezien in de oud papierbak? Zou 
u andere dingen willen lezen of meer van 
hetzelfde? Dit willen we heel graag van u 
weten. Daarom vragen we u mee te doen 
aan het GROTE LEZERSONDERZOEK 
Golden Raand. 

Hoe kunt u mee doen? 
Via www.groningerlandschap.nl/
lezersonderzoek kunt u meedoen. Mocht u 
niet beschikken over internet, dan be staat 
de mogelijkheid om de vragenlijst op papier 
te ontvangen. Hiervoor kunt u bellen met 
050 3135901, er wordt u een exemplaar 
toegezonden. We stellen het enorm op prijs 
als u de moeite neemt om de vragenlijst in te 
vullen, uw mening is voor ons van onschat-
bare waarde. Om u nog een extra zetje te 
geven, mogen we onder de deelnemers 
een leuke prijs ver loten. We verloten 3 x 
een overnachting voor 4 personen in een 
trekkershut langs de Dollarddijk!
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Het Groninger Landschap herstelt momenteel 
5 tot 6 hectare veenmoeras bij de Harener 
Wildernis. Het gaat om het deel tussen de 
Dr. Ebelsweg en de Noorderhooidijk en het 
ligt achter het eerst deel van de Harener 
Wildernis dat in 2009 al is opgeknapt. “Het 
gaat beetje bij beetje”, aldus natuurbeheerder 
Michel Krol. “Er staat in totaal zo’n 90 hectare 
in de planning en ik hoop dat we dit de ko-
mende jaren steeds meer kunnen uitbreiden. 
Want het gebied ‘verkoopt’ zichzelf. Je kunt 
met eigen ogen zien wat voor mooie natuur 
er groeit en leeft in het eerste deel van de 
Harener Wildernis. Er groeien verschillende 
soorten veenmossen die zorgen voor de 

juiste hydrologische omstandigheden voor 
hoogveengroei. We begroeten de ene na 
de andere rode lijstsoort zoals draadzegge, 
zonnedauw, gagel, koningsvaren, veenpluis, 
witte snavelbies en we spotten bijzondere 
libellensoorten, de poelkikker, de heikik-
ker, de dodaars broedt er al en er worden 
geregeld bosruiters waargenomen. Dat is 
een prachtige, maar zeldzame steltvogel die 
in Nederland niet broedt. Maar het zou me 
niets verbazen als binnen enkele jaren een 
paartje bosruiters het in de Harener Wildernis 
gaat proberen.” 
Dit project is mede mogelijk gemaakt door 
Prins Bernhard Cultuurfonds.

Herstel veenmoeras Harener 
Wildernis 

 

Het Groninger Landschap heeft een wandelpad 
aangelegd rondom het Bolmeer, bij Zeven-
huizen. Het Bolmeer is een pingo ruïne die is 
ontstaan in de laatste ijstijd (28.000-14.000   
v Chr.). Het is één van de oudste elementen  
in het landschap.
In de ijstijd ontstonden in de bevroren  bodem 
zogenaamde pingo’s. Het bevriezende 
grond water tilde de bevroren grond omhoog, 
waardoor een bolvormige heuvel van ijs ont-
stond. Na de ijstijd ging het dooien en schoof 
de laag grond die de heuvel bedekte aan alle 
kanten naar beneden. Daardoor ontstond een 
laagte, met een meertje: het Bolmeer. Het is 
een prachtig natuurgebiedje, maar het was 
nooit echt toegankelijk voor het publiek. Het 
Groninger Landschap heeft samen met Land-
schapsbeheer onderzoek gedaan naar de oude 
structuur van de pingo ruïne. Door het nieuwe 
wandelpad kunnen bezoekers nu helemaal 
rond het meertje lopen en het kleine natuurge-
bied volledig ‘beleven’. Vanaf de parkeerplaats 
bij het  Nanninga’s Bos is de wandelroute van 
ongeveer 1,5 kilometer aangegeven.

Los kost het 
boek € 22,50 en 
de wandelgids  
€ 4,50, maar 
speciaal voor 
lezers van de 
Golden Raand 
zijn boek en 
wandelgids 
samen voor  
€ 19,50 ver-
krijgbaar; 

inclusief verzend kosten. Deze aanbieding 
geldt tot 31 decem ber 2017. Ga naar 
www.profiel.nl en bestel via de button 
Kerstvloed. Gebruik bij de aanbieding de 
code: GR1717. 

Wandelpad maakt 
Bolmeer ‘beleefbaar’

Aanbieding 

Harener Wildernis

KORT NIEUWSKORT NIEUWS

Het Groninger Landschap vormt het koets-
huis bij de Ennemaborg om tot bezoekers-
centrum. Er is sinds 1 augustus een team 
vrijwilligers actief die het koetshuis in de 
weekenden exploiteert als informatie-
centrum, met kleinschalig horeca. Dat werkt 
prima, aldus Siemie Zandvliet. “De afgelo-
pen paar jaar werd het koetshuis als een 
horecagelegenheid gerund door cateraar 
Hogeland Catering. Vanuit het koetshuis 

Koetshuis Ennemaborg wordt bezoekerscentrum 
werden daarnaast excursies en lezingen 
georganiseerd. Helaas werd het moeilijker 
de exploitatie rond te krijgen. Nu hebben we 
besloten met vrijwilligers te werken en de 
inrichting van het koetshuis aan te passen 
en er een bezoekerscentrum van te maken. 
Het thema wordt onder andere ‘nachtdieren’. 
Bovendien maken we ruimte voor wissel-
exposities. De horeca functie draaien we wat 
terug. Je kunt gewoon een kopje thee en 

koffie met een tosti of een  bitterbal met een 
drankje halen, maar meer ook niet. De afge-
lopen weken is gebleken dat dat prima werkt. 
We hebben een tiental vrijwilligers die het 
koetshuis bestieren, maar dat is eigenlijk wat 
te weinig. We hebben nog wel wat handen 
nodig.” Geïnteresseerden voor een functie als 
vrijwilliger bij Het  Groninger Landschap kun-
nen contact opnemen met Siemie Zandvliet: 
050 3135901. 

De Kerstvloed van 1717 was de grootste 
natuurramp van Nederland in de afgelo-
pen vierhonderd jaar. Sporen ervan zijn 
nog zichtbaar in het landschap. In het boek 
‘Kerstvloed 1717’ en een wandelgids wordt 
deze geschiedenis voor het eerst overzich-
telijk op een rijtje gezet, aangevuld met veel 
actuele achtergrondinformatie en sprekende 
illustraties, met toepassing van augmented 
reality (VEEEW).

Auteur Piet Nienhuis beschrijft de achter-
gronden en de desastreuze gevolgen van 

Lezersaanbieding Boek en wandelgids Kerstvloed 1717
 de Kerstvloed voor bevolking, dieren en 

landschap. In het tweede deel van het boek 
neemt Nienhuis de lezer mee in zijn wande-
ling door de dorpen en door het landschap 
met kolken, dijkfragmenten, kerken en 
borgen. Historicus Albert Buursma vult het 
historische verhaal en de wandeling van 
Piet Nienhuis aan met informatie over de 
oorzaken van de ramp, de bestuurlijke ver-
houdingen tussen Stad en Ommeland in die 
tijd, de klimaatontwikkelingen, het water- en 
dijkbeheer van vroeger en nu en de herken-
ning van de sporen in het landschap.

VEEEW  
De toepassing van augmented reality (VEEEW) 
in boek en wandelgids zorgt voor een extra 
beleving voor lezer en wandelaar. Download de 
gratis VEEEW app in de appstore, scan met de 
app de foto van de terp van Ezinge (gemerkt 
met VEEEW logo) en beleef het zelf! Veeew is 
mogelijk gemaakt door de waterschappen Noor-
derzijlvest en Hunze en Aa’s, TochtomdeNoord 
en de partners rond Expeditie Kerstvloed 1717 
onder regie van Verhalen van Groningen. 

Uit het boek Ruim Leven 
van Bo Scheeringa
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van visdieven en noordse sterns. We zien dat 
beschermingsmaatregelen hun vruchten af-
werpen. Een belangrijke constatering, omdat 
in natuurbeheer veel geld omgaat.” 

Buitengebied
De keerzijde ligt in het buitengebied, waar 
geen natuurbeheer plaatsvindt. Daar raakt de 
natuur alsmaar verder in de verdrukking. “In 
het buitengebied is sprake van schaalvergro-
ting en intensivering van de landbouw”, zegt 
Van Dullemen. Met als gevolg: veel weide- 
en akkervogels nemen af. De daling stemt 
droevig. Al dertig jaar lang - sinds het begin 
van het meetnet - daalt de vogelstand op het 
boerenland. Vooral scholeksters en kieviten 
hebben het moeilijk. “De Groningse scholek-
sterpopulatie neemt per jaar met negen pro-

cent af. Dat is veel, erg zorgelijk. Zonder het 
Biologisch Meetnet hadden we deze dalende 
trend niet hard kunnen maken.”
Gelukkig is er ook goed nieuws. “In de speci-
aal daardoor aangewezen weidevogelreser-
vaten hebben we de daling van weidevogels 
weten af te remmen. De achteruitgang gaat 
er minder hard dan in het verleden, en minder 
hard dan in gebieden zonder actief weidevo-
gelbeheer. Maatregelen als een uitgestelde 
maaidatum, een verhoogd waterpeil en een 
aangepaste bemesting hebben effect.”

Overzomerende ganzen
Het is niet alleen kommer en kwel in het 
buitengebied. In het open cultuurland nemen 
wulp en blauwborst toe. Ook met de knobbel-
zwaan en geelgors gaat het goed. Dat geldt 

Medenertilsterpolder

Zeearend

Kievit

afgelopen voorjaar bij het Zuidlaardermeer. 
Echt een icoonsoort, net als de bever, das en 
otter. Al die dieren leven in de buurt van de 
stad Groningen. Dat is bijzonder”, vertelt Van 
Dullemen. Hij prijst ook de moerassterns: de 
witwangsterns en witvleugelsterns, die zich 
blijvend lijken te vestigen in onze provincie. 
“De nieuwe moerassen bij de stad Gronin-
gen zijn een groot succes, en voor vogels 
en zoogdieren zelfs van grote internationale 
waarde. Dat geldt ook voor onze Wadden-
kust.”
Het mooie is: natuurbescherming loont, zo 
geeft het rapport aan. Dat blijkt niet alleen 
bij de nieuwe moerassen, maar ook elders 
in de provincie. Neem de Waddenkust, stelt 
Van Dullemen. “Broedeilanden die daar zijn 
aangelegd, zien wij terug in een toename 

De Groninger natuur kent menig succesverhaal. zeearenden, otters, 

bevers, dassen: tal van iconen zitten in de lift. Tenminste, in de natuurge-

bieden. In het buitengebied blijft het sappelen. Soorten als de scholekster 

en de kievit hebben het moeilijk, zo blijkt uit het Biologisch Meetnet van 

de provincie Groningen. Het verheugende is: natuurbeheer werkt. 

Groninger natuur: 

stijgers en dalers

natuurtrends op de voet volgt. Het meetnet 
viert dit jaar haar dertigjarig bestaan. “Al die 
tijd houden we bij hoe planten, dieren en het 
landschap in Groningen zich ontwikkelen”, 
vertelt Diederik van Dullemen, coördinator 
natuurmonitoring bij de Provincie Groningen. 
De onderzoeksgegevens zijn onlangs gebun-
deld in ‘De toestand van natuur en land-
schap in de provincie Groningen’, afgekort 
‘De Toestand’, een dik boekwerk boordevol 

cijfermateriaal en uitleg, met daarbij – geluk-
kig – ook een goed leesbare samenvatting. 
Een prestatie van formaat, gevoed door een 
ontzagwekkende hoeveelheid veldwaar-
nemingen, aangeleverd door provinciale 
ambtenaren en organisaties als SOVON 
Vogelonderzoek Nederland en Het Groninger 
Landschap. “Gegevens die vrijwilligers van 
Het Groninger Landschap verzamelen, onder 
meer van vlinders en vogels, gebruiken wij 
om de natuurkwaliteit te bepalen.”

Icoonsoorten
Het meetnet is goud waard. De reeksen 
maken duidelijk welke soorten in de lift zit-
ten, en welke dalen. Op de cover van ‘De 
Toestand’ prijkt de zeearend, een specta-
culaire nieuwkomer. “De zeearend broedde 

Eén zwaluw maakt nog geen zomer. De 
vogel kan ergens toevallig neerstrijken en 
vervolgens nooit meer terugkeren. Over de 
natuurkwaliteit zegt de waarneming weinig. 
Uitspraken over kwaliteit vereisen een lang-
jarige meetreeks. Oftewel: monitoring, het 
structureel verzamelen van waarnemingen 
over een langere periode. De Provincie Gro-
ningen heeft zo’n lange meetreeks: het Bio-
logisch Meetnet, waarmee ze de Groningse 



ook voor dé stijger op het boerenland: de 
gans. Tot ergernis van menig landbouwer 
weten alsmaar meer ganzen het eiwitrijke 
gras te vinden. Niet alleen ’s winters, ook 
’s zomers. “In onze provincie blijven steeds 
meer ganzen om in het voorjaar te broeden. 
Met de toename neemt de faunaschade toe. 
Gelukkig is de schade bij ons veel minder 
dan in Friesland en Noord-Holland.” 
Naast dieren en planten neemt de provincie 
ook het landschap onder de loep. Op basis 
van luchtfoto’s brengen de onderzoekers de 
openheid, de verkaveling en de houtsingels 
in kaart. “Openheid hoort bij Groningen. In de 
provincie zijn daarom speciale open gebie-
den aangewezen, waaronder het Oldambt. 
Aan de randen van deze gebieden staat 
de openheid onder druk, onder meer door 
nieuwe windturbineparken en zonnewei-
den”, concludeert Van Dullemen. Voor de 
verkaveling ziet hij een positieve ontwikke-
ling in Middag-Humsterland, waar de aloude 
verkaveling met kronkelende sloten met 
een convenant is beschermd. Desondanks 
werden in het verleden toch sloten gedempt 

en kavels rechtgetrokken. “Die achteruitgang 
is tot stilstand gekomen”, stelt hij tevreden 
vast. Het succes wijt de provincie aan de 
extra handhaving, een besluit naar aanleiding 
de vorige editie van ‘De Toestand’. “Dan zie 
je hoe belangrijk monitoring is. Bij de hout-
singels zien we het hetzelfde beeld: dankzij 
extra aandacht neemt de kwaliteit, na jaren 
van achteruitgang, weer enigszins toe.”
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Vooruitblik
De monitoring gaat door. Van Dullemen blikt 
alvast vooruit naar de volgende editie, die 
over twee jaar zal verschijnen. Zijn wens voor 
de cover: de ringslang. “De ringslang rukt 
op uit Drenthe. In het Westerkwartier is hij 
al een paar keer waargenomen. Ik ben ook 
benieuwd naar de rietoevers bij het Zuidlaar-
dermeer. Hopelijk leidt het recente herstel-
project tot meer roerdompen, rietzangers 
en porseleinhoenen.” Voor het buitengebied 
zou hij graag zien dat de achteruitgang 
van weide- en akkervogels stopt. Daar ligt 
volgens hem een forse opgave. “Als provincie 
maken we werk van agrarisch natuurbeheer. 
De toekomst zal uitwijzen of de scholeksters 
en kieviten ervan profiteren.”

Het aantal scholeksters neemt in Gro-
ningen schrikbarend af. Elk jaar daalt 
de populatie met maar liefst negen 
procent. Hopelijk blijven we het luide 
‘te-piet’ nog lang horen. Wat zorgen 
baart is de vergrijzing. Scholeksters 
kunnen flink oud worden. Al vele jaren 
worden te weinig jongen volwassen. 
Dat wreekt zich na verloop van tijd. Ho-
pelijk lukt het met speciale beheermaat-
regelen om het tij te keren. Voordat het 
te laat is.

Scholekster 

De blauwborst stemt vrolijk. De felge-
kleurde verschijning doet het goed in 
onze provincie. Met achttien procent 
per jaar staat hij te boek als een forse 
stijger. Hiermee volgt Groningen de 
landelijke trend. In heel Nederland 
maakt de blauwborst een opmars door, 
eigenlijk al vanaf de jaren zeventig van 
de vorige eeuw. Hij is in de tussentijd 
zelfs van de Rode Lijst van bedreigde 
diersoorten geschrapt, zo goed gaat 
het. Voor de herkenning: het mannetje 
heeft een blauwe kin, met in het mid-
den een witte vlek. Een oranje vlek kan 
ook, maar dat is een zeldzame Scandi-
navische doortrekker. De vogel houdt 
niet alleen van moerassen met riet. Hij 
is ook in akkerland te vinden. 

Blauwborst

Zie je boven een weiland, heel hoog in 
de lucht een zwarte stip, waar onafge-
broken geluid uit komt, dan is het een 
veldleeuwerik. In de lucht blijft hij soms 
minutenlang op dezelfde plek zingen. 
Dit geluid klonk vroeger overal op het 
platteland. Nu veel minder. Het aantal 
veldleeuweriken is in Nederland gekel-
derd, vanaf 1960 zelfs met 95 procent. 
Maar is er hoopvol nieuws: sinds 2009 
blijft het aantal veldleeuweriken in Gro-
ningen redelijk stabiel. 

Veldleeuwerik  

De geelgors maakt een opmars door. 
Jaarlijks neemt het prachtige gele 
vogeltje in Groningen met vier procent 
toe. De vogel rukt op vanuit Drenthe 
en breidt zich via Westerwolde naar het 
noorden uit. Daar wemelt het soms van 
de geelgorzen, dankzij de aanleg van 
akkerranden en wintervoedselvelden. 
In het akkerland klinkt dan de intro 
van de 5e symfonie van Beethoven. 
Niet voor niets wordt de vogel soms 
Beethovenvogeltje genoemd. Zo’n 
geel gorzenconcert kan lang duren. 
Ondanks de recente opmars heeft de 
soort eerder veel terrein prijsgegeven. 
Honderd jaar geleden broedde hij 
overal in Nederland. Nu zit hij alleen 
nog in het oosten van het land. In het 
westen is hij vrijwel verdwenen. 

Geelgors

Iedereen kent de kievit, met zijn stoere 
kuif en zwart-wit verenkleed. Het is een 
van de bekendste weidevogels. Zijn 
naam heeft hij aan zijn zang te danken. 
Het gaat niet goed met de kievit. Als 
broedvogels neemt de vogel in Gronin-
gen af, met maar liefst vier procent per 
jaar. De teloorgang is al langer gaande, 
vanaf halverwege de jaren negentig 
van de vorige eeuw. Het lage broedsuc-
ces speelt de soort parten. Steevast 
overleven te weinig kuikens hun eerste 
weken. Het fijne is: daar waar intensie-
ve beheermaterialen worden genomen, 
doen de weidevogels het beter dan 
daarbuiten. Dat geldt ook voor grutto 
en de tureluur, onze andere iconen van 
het boerenland.

Kievit

De veldmuis kent pieken en dalen. De 

Veldmuis

Over onze insecten klonk afgelopen na-
jaar een alarmerend bericht. Het aantal 
insecten blijkt de afgelopen dertig jaar 
met driekwart afgenomen, zo wijst Duits 
onderzoek uit. Voor de natuur is die 
achteruitgang dramatisch. Insecten spe-
len een cruciale rol: als bestuivers van 
planten en als voedselbron voor boe-
renlandvogels en vleermuizen. Bijen en 
hommels zijn belangrijke slachtoffers 
in de insectensterfte. Meer dan de helft 
van alle soorten bijen en hommels staat 
op de Rode Lijst. Een zorgelijk sig-
naal. Oorzaken van de achteruitgang: 
afname van bloeiende planten, gebruik 
van gifstoffen, schaalvergroting en 
intensivering in de landbouw.

Wilde bijen en 
hommels

populatie vertoont in Groningen een golf-
beweging van magere en overvloedige 
jaren. Andere soorten golven dan mee. 
De muis vormt voor hen namelijk het 
hoofdmenu. Neem de kerkuil, waarvan 
het menu voor negentig procent uit veld-
muizen bestaat. Of andere roofvogels, 
zoals de grauwe kiekendief, torenvalk en 
velduil: allemaal pikken ze een graan-
tje mee van het muizenaanbod. In hun 
braakballen zijn de resten ervan terug te 
vinden. In het akkerland gedijen de mui-
zen goed in faunaranden met akkerkrui-
den. Een overdaad aan muizen betekent: 
volop voer en dus veel gezonde jongen. 
De keerzijde, magere muizenjaren, be-
staat ook, met alle gevolgen van dien.



Groningen loopt ver op de muziek voorop met de bescherming van 
akkervogels. Grauwe kiekendieven, velduilen, geelgorzen: dat ze het 
Groninger platteland opzoeken, is mede te danken aan de bevlogenheid 
van Ben Koks, oprichter en trekker van de Stichting Werkgroep Grauwe 
Kiekendieven. Hij hamert op kennis. “zonder kennis zou de grauwe 

kiekendief allang zijn uitgestorven.”

roofvogel, vroeger bijna uit ons land ver-
dwenen, zweeft dankzij Koks en zijn mensen 
weer boven de akkers. “We hebben een 
topjaar achter de rug”, zegt hij enthousiast, 
“met maar liefst 61 broedparen, ons een-na-
beste jaar tot dusver. In Groningen broeden 
nu maar liefst vier soorten kiekendieven: 
de grauwe, bruine, blauwe en vorig jaar als 
cadeautje: de zeldzame steppenkiekendief.” 
Voor zijn inzet kreeg Koks recent de Heimans 
en Thijsse Prijs.
Vanzelf ging de terugkeer bepaald niet. 
Elke grauwe kiekendief krijgt van Koks’ 
Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendieven 

relatief lage vergoeding mee te doen”, zegt 
hij. Ten zuiden van Rotterdam, in een polder 
vlakbij Rhoon, ligt sinds kort zo’n bouwplan. 
Het mooie is: in mum van tijd vliegen er weer 
akkervogels rond. “Je ziet dat het werkt. Dat 
stemt positief.”

Landschapspijn
Toch roeit Koks tegen de stroom in. Terwijl 
hij de akkervogels redde, zag hij om zich 
heen hoe de landbouw de natuur verdrong. 
Monoculturen, schaalvergroting, mechanisa-
tie, chemische bestrijdingsmiddelen: hij zag 
het met lede ogen aan. Onverteerbaar vindt 
hij het. “Het gevoel van landschapspijn zit 
diep in me. Zo diep, dat ik ben verhuisd naar 
Zuidwest-Frankrijk. Stap ik daar naar buiten, 
dan vliegen de akkervogels weer om me 
heen.” Wat hem steekt, is dat de teloorgang 
niemand lijkt te deren. “Waar is het protest? 
Waarom staat niet heel Groningen op de bar-
ricaden” vraagt hij zich af. 
Gelukkig gloort er hoop. Het succes in Rhoon 
krijgt navolging in Groningen, waar Koks 
samen met gedeputeerde Henk Staghouwer 
initiatiefnemer is van de pilot Natuurinclu-
sieve Landbouw. Groningen leent zich hier 
bij uitstek voor. “Mijn advies: zet al je troeven 
op de beste akkervogelregio’s. Dat zijn het 
Oldambt en de Veenkoloniën. De akkers 
en de enorme openheid maken de regio 
interessant. In Groningen gaan we tientallen 
projecten realiseren, zowel bij boeren als bij 
terreinorganisaties, waaronder Het Groninger 
Landschap.”

Dromen over akkervogels
Gevraagd zijn droom te beschrijven, glimlacht 
hij. “Stel het is mei 2019. Dan rijden we in het 
Oldambt door de polders. In de verte zie je 
een boer die het anders doet. Hij teelt geen 
monocultuur, maar meerdere gewassen. Niet 
alleen tarwe, maar ook veldbonen, karwij-

zaad en bloeiend koolzaad. Op zijn land zie je 
aanzienlijk meer veldleeuweriken, velduilen, 
paapjes en kwartelkoningen. Bij een andere 
natuurinclusieve akkerbouwer kopen we 
roggebrood, een ondernemer in de buurt ver-
koopt vega-burgers, gemaakt van zijn bonen. 
Daarna rijden we naar de Midwolder Bouw-
ten, de akker van Het Groninger Landschap 
bij de Ennemaborg. Daar groeien maar liefst 
twaalf soorten gewassen. Het miegelt er van 
de patrijzen. Overal zitten geelgorzen. Het 
dorp denkt en werkt actief mee.” Dit is geen 
romantisch beeld, zegt Koks even later, maar 
een realistisch en haalbaar perspectief. 

Kenniscentrum
Akkervogelbescherming draait om kennis, 
benadrukt hij meerdere keren. Koks wil alle 
bestaande kennis bundelen, uiteraard in 
Groningen. “Voor natuurinclusieve landbouw 
moeten we de beste wetenschappers voor 
landbouw en natuur bij elkaar brengen. Wa-
geningen University & Research staat wereld-
wijd te boek als dé landbouwuniversiteit, aan 
de Rijksuniversiteit Groningen lopen gere-
nommeerde dierecologen rond. In Groningen 
zetten we momenteel een kenniscentrum op. 
Een nieuwe hoogleraar natuurinclusieve land-
bouw gaat beide werelden combineren.” 
En wat als het allemaal lukt? Als in Groningen 
de natuurinclusieve landbouw écht door-
breekt en de akkervogels weer floreren? “Dan 
kom ik terug. En trek ik met mijn nieuwe liefde 
in een huisje bij de Dollard aan de dijk, genie-
tend van de akkervogels. Daar ga ik boeken 
schrijven om mensen mee te nemen in het 
idee dat landbouw en natuur niet zonder 
elkaar kunnen.”

persoonlijke aandacht: alle nesten worden 
opgespoord en beschermd, voor het voed-
sel leggen boeren en natuurbeschermers 
speciale vogelvriendelijke akkerranden aan. 
Koks: “Landelijk werken we met honderden 
boerenbedrijven samen. Dat gaat uitstekend. 
Zit het beest een jaar later bij de buren, dan 
vinden boeren dat echt jammer.”

Bakermat
In Groningen ligt volgens Koks de bakermat 
van de akkervogelbescherming. Hier testte 
hij kansrijke beheermaatregelen, zoals de 
brede akkerranden en wintervoedselvelden. 
Een echt Gronings exportproduct, noemt hij 
het. “Wat we in Groningen hebben geleerd, 
wordt inmiddels ook in de rest van Nederland 
en het buitenland toegepast.” Na ettelijke 
pilots, gekoppeld aan gedegen onderzoek, 
krijgt Koks de bescherming van akkervogels 
steeds beter in de vingers. De kiekendieven 
wijzen hem de weg. Letterlijk. “Met speciale 
zenders volgen wij de vogels op de voet. Die 
zenders zijn echt top. We zien direct waar 
ze hun voedsel vinden. Dat blijken juist die 
stukken te zijn tussen Groningen en Senegal 
waar boeren het net anders doen.” 

Natuurinclusieve bouwplan 
Volgens Koks ziet iedereen dat het piept en 
kraakt in de landbouw. “We hebben andere 
verdienmodellen nodig.” Zijn nieuwste be-
heerformule: het natuurinclusieve bouwplan. 
Zo’n bouwplan bevat meerdere gewassen, 
zoals luzerne, klaver en veldbonen, met 
daartussen lange stroken ingezaaid met 
een speciaal bloemenmengsel. Ideaal voor 
muizen en insecten, maar benadrukt Koks: 
ook profijtelijk voor boeren. “Dat maakt het 
concept kansrijk. Natuur én boeren hebben 
er baat bij. Luzerne houdt de bodem gezond. 
De plant bevat veel eiwitten, waardoor 
boeren het gebruiken als veevoer.” Koks’ 
formule slaat aan. Het animo onder boeren 
is groot. “Ze staan in de rij om tegen een Blauwe kiekendief

Het monteren van een zender bij een kiekendief

Bruine kiekendief

“Er rest ons nog één weg: 
natuur inclusief boeren”

Akkervogels gaan Ben Koks aan het hart. Een 
baltsende kiekendief, een zingende veldleeu-
werik hoog in de lucht, een groepje geelgor-
zen: hij fleurt ervan op. Meer dan dertig jaar 
maakt Koks zich al sterk voor akkervogels. 

Met ziel en zaligheid. En met klinkende 
resultaten. Eigenhandig redde hij de grauwe 
kiekendief, een prestatie waar Groningen met 
recht trots op is getuige de verkiezing vorig 
jaar tot ‘De soort van Groningen’. De elegante 
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Ben Koks (r) en onderzoeker 
Raymond Klaassen laten ge-
zenderde kiekendief vrij

Ben Koks (r) en onderzoeker 
Raymond Klaassen laten een 
gezenderde kiekendief vrij
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Twee grauwe 
kiekendieven geven 
de prooi aan elkaar 
over
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Door het groene laken loopt een brede singel. Alma den Hertog kijkt 
erover uit vanuit de huiskamer van de boerderij in Luddeweer. “Daar 
is het ieder voorjaar weer een kikkerconcert en loopt het vol met 
reigers, grote zilverreigers en ooievaars.”
De veehouderij van Alma en Piet den Hertog bestrijkt 100 hectare, met 
163 koeien. De koeien staan op stal. Volgend voorjaar gaan ze echter 
de wei in. “Als het aan mij zou liggen dan wordt dat een geleidelijke 
overgang, bijvoorbeeld eerst een gedeelte van de veestapel en dan 
in verschillende etappes naar een volledig weidebedrijf. Dan hebben 
wij als bedrijf meer ademruimte om aanpassingen door te voeren. Ik 
noemde het de ‘vrijekeuze koe’, die in en uit de stal loopt. De coöpe-
ratie waaraan wij melk leveren, hanteert echter strikte voorwaarden 
voor het weiden van de koeien. Houd je je niet aan die voorwaarden, 
dan betekent het dat je als boer een extra bedrag voor de geleverde 
melk misloopt.” Alma vindt dat het voor burger belangrijk is om zich 
te realiseren dat het weiden van koeien geen kwestie is van gewoon 

de staldeuren openzetten en het regelt zichzelf wel. “Zo werkt dat 
voor ons en de dieren niet. Weiden van koeien is een compleet ander 
bedrijfssysteem, het vergt een ander soort vakmanschap. Je moet je 
dieren en de wei goed aanvoelen. Zo moet je kunnen inspelen op de 
steeds wisselende kwaliteit van het gras.”

Maakbare natuur 
Hoe het weiden gaat verlopen is nog niet helemaal duidelijk voor 
Alma en Piet. Er zijn zeker mogelijkheden om het te doen met een 
groot respect voor het leven tussen het gras. “We kunnen de eerste 
rij langer laten groeien, later maaien en minder bemesten”, zegt Alma. 
“Dat land heeft dan een lagere opbrengst, maar dat is ideaal voor 
de koeien die net zijn afgekalfd. Die mogen niet al te veel vervetten. 
Bovendien is het later maaien zeker positief voor insecten en vogels. 
We zijn nu bezig te bepalen hoe we het weiden van de koeien gaan 
aanpakken. Het is de eerste keer voor ons, sinds we ons bedrijf in 

Alma den Hertog

Koeien in de wei, het is zo Nederlands als een windmolen of klompen. 
Maar het ene melkveebedrijf is het andere niet. En op welke manier 
werkt de reguliere melkveehouderij aan een betere omgeving?  
Alma den Hertog, voorzitter van boerenorganisatie LTO Noord, en boer 
in Luddeweer, vertelt over initiatieven en wat het betekent om in deze 
tijd melkveehouder te zijn.

Natuurtuinen in Groningen
“Een tegengeluid tegen het keurig geknipte groen dat je normaal ziet”

“Weiden van koeien is een 
compleet ander bedrijfssysteem”



 

    

Het gaat gebeuren.

Afgelopen voorjaar werd tijdens een bijeenkomst in bezoekerscentrum Reitdiep door  
12 natuur- en landbouworganisaties het Groninger Weidevogelmanifest ondertekend. Het 
plan is om binnen 10 jaar het aantal gruttobroedparen in de provincie Groningen terug te 
brengen van 1000 naar 2000. Dat is hard nodig, want het zijn er zoals het nu gaat ieder jaar 
weer minder. En dat is heel erg. Want waar de grutto verdwijnt is een gezond evenwicht tussen 
productie en natuur ook ver te zoeken. Bovendien, wij houden van de grutto! Nederland 
verkoos hem in 2015 niet voor niets tot nationale vogel. Ik had de eer de manifestbijeenkomst 
te leiden en was onder de indruk van de verhalen die daar verteld werden. 
De boer die vertelde hoe hij ieder voorjaar weer reikhalzend uitkijkt naar de komst van de 
grutto’s. Toen ze een keer wat lang op zich lieten wachten voelde hij grote ongerustheid. 
Zouden ze wel komen? De vreugde die hij ervoer toen ze dat voorjaar toch weer arriveerden 
straalde uit zijn ogen toen hij erover vertelde. Wat zo’n vogel voor emotie kan veroorzaken.  
Ze horen bij de beleving van het Groninger land. 
Er was het verhaal van een vogelliefhebber die vaststelde dat het de laatste jaren op het 
Groninger platteland wel erg stil geworden is. Waar vroeger de vogelgeluiden stralend over 
elkaar heen buitelden, is het nu doodstil. In de eindeloze, strakke,  geometrisch gevormde 
vlaktes, is geen grutto meer te zien of te horen, geen leeuwerik, geen kievit. Om zijn verhaal 
kracht bij te zetten haalde hij uit zijn tas een pluchen kievit. Hij kneep erin en een troosteloos 
mechanisch “piewiet” klonk door de zaal. Het sprookje van de Chinese nachtegaal, maar dan 
op zijn Gronings. 
Met ingang van januari gaan we er dus echt wat aan doen. Boeren, burgers en buitenlui slaan 
de handen ineen. Het Groninger Actieplan Weidevogels gaat in werking.
En er staan zulke mooie dingen in dat plan. Het water loopt je toch in de mond als je leest over 
de terugkeer van bloemen-, en kruidenrijke graslanden. De geur die van die woorden afkomt 
alleen al. Vitale weidevogellandschappen. Landschappelijke openheid en rust. Plas-dras-
locaties, ook al zo’n fijn woord. 
Ik wou dat het weer lente was.
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Luddeweer hebben.” De kijk op het grasland is voor Alma anders dan 
die van natuurbeheerders. Het is in eerste instantie bedrijfskapitaal. 
Wil je kruidenrijk grasland, dan betekent dit dat je minder ruw voer 
van je land haalt, legt Alma uit. “Dat moet je aanvullen met aangekocht 
voer. Je kunt je dan ook afvragen hoe duurzaam dát is. We hebben in 
Nederland maakbare natuur. Welke richting je daarmee op wilt, moet 
je als maatschappij bepalen. Maar dat kan niet zonder dat het gevol-
gen heeft voor onze sector en dan dus ook voor de consument. 

Herverdeling melkgeld
Alma levert melk aan Noorderland Melk, een coöperatie die zich 
op verschillende manieren inzet voor het natuurinclusief boeren. 
“Tegen het totale volume aan melk van de aangesloten boeren staat 
een totaalbedrag. Alle boeren krijgen een basisprijs voor hun melk. 
Het bedrag dat over is wordt volgens een puntensysteem verdeeld. 
Bijvoorbeeld voor het weiden van koeien, voor het gebruik van duur-
zame energie en voor kwaliteitsmaatregelen. Zo wil de coöperatie 
natuurvriendelijke veehouders belonen. Je kunt dan kiezen welke in-

spanningen je op dat gebied levert. Op zich ben ik het eens met deze 
verdeling, maar het geeft zeker ook aan dat je als boer niet alleen 
financieel verantwoordelijk kunt zijn voor duurzame aanpassingen en 
verbeteringen aan de natuur en het landschap. De rek is daar snel uit. 
Ik vind dat de hele keten inclusief de consument mede verantwoor-
delijk is. Waardeer een andere productiemethode zodanig, dat dit te 
merken is in de prijs die de boer voor zijn melk krijgt.”
Hoewel het bedrijf van Alma en Piet op het oog een strak reguliere 
bedrijfsvoering heeft, blijkt wel dat natuurlijke aspecten zeker een 
plek hebben in het denken en doen van deze boeren. “Dat kan ook 
niet anders”, zegt Alma. “Als je niet van het buitenleven houdt, kun 
je geen boer worden. Ik geniet van mijn omgeving, de hazen op het 
land, de zwaluwen rond het bedrijf en de reeën die van het naast-
gelegen natuurgebied ’t Roegwold een kijkje komen nemen op ons 
land. Maar genieten kunnen we ook van een gezond kalf dat wordt 
geboren en het rentmeesterschap voor het land dat we mogen 
gebruiken, zodat we het goed voor de latere generaties kunnen 
achterlaten.”

Koeien in de wei

Een aantal melkveehouders in het noorden die hun melk leveren aan 
Noorderland Melk, is aangesloten bij het Boerengilde. Deze boeren pro-
duceren melk met extra aandacht voor mens, dier en natuur. De melk van 
de Boerengilde-boeren wordt verkocht onder de naam WeideWeelde. 
Een gedeelte van opbrengst van de producten van WeideWeelde wordt 
besteed aan initiatieven om de leefomstandigheden voor weidevogels in 
het Nederlandse weidelandschap te verbeteren. 
Het Boerengilde werkt samen met de Vogelbescherming in het project 
Red de Rijke Weide, dat zich samen met 95 melkveehouders inzet voor 
weidevogels. Dat doen ze bijvoorbeeld door het vergroten van de opper-
vlakte kruidenrijk grasland met de juiste waterhuishouding, waarin het vee 
samen met de weidevogelsoorten goed gedijen.
Red de Rijke Weide rijkt jaarlijks de Gouden Grutto uit aan de boer die zich 
het meest heeft ingezet voor het verbeteren van een gezond leefgebied 
voor weidevogels. 

Melk voor weidevogels
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biodiversiteit. Ik ben toen goed gaan naden-
ken over de manier waarop ik als boer aan 
natuurbeheer kan doen. De akkers trekken 
insecten waar de gewassen baat bij hebben, 
zoals zweefvliegen, bijen en lieveheersbeest-
jes. Die trekken weer veel vogels. De luzerne 
heeft een langere maaicyclus dan gras. Dat 
is ideaal voor vogels. Deze omgeving is een 
echte hotspot voor leeuweriken en afgelopen 
jaar zat er een paapje te broeden. De akkers 
zijn ook een ideaal foerageergebied voor 
roofvogels als kiekendieven en velduilen.”

Groot effect
Voor de vogelakker ontvangt Smith een 
vergoeding om het verlies aan opbrengst te 
compenseren. De veldboon verkoopt hij als 
veevoer en de luzerne gaat naar de gras-
drogerij en wordt ook als veevoer verkocht. 
Smith: “De keuze om natuurinclusief te 
boeren is een ingrijpende beslissing, met een 
groot effect op je bedrijfsvoering. Zelf zet ik 
nog maar kleine stapjes en heb ik nog lang 
niet het gevoel dat ik ‘natuurinclusief’ ben. 
Het gaat niet alleen om de economische kant, 
maar ook om het omgooien van je werkzaam-
heden en de extra uren die je erin steekt. Ik 
vraag me wel eens af of de consument die 
zijn levensmiddelen bij de supermarkt haalt 
dat wel beseft. Je vraagt erg veel van een 
boer. Het zou mooi zijn als mensen wat vaker 
op een agrarisch bedrijf zouden komen, dat 
geeft  wederzijds begrip, ga naar een boerde-
rijwinkel om daar de boodschappen te doen 
of bezoek een agrarisch bedrijf tijdens de 
open dagen die georganiseerd worden.”
Daarmee raakt Smith een gevoelig punt. “Een 
gezonde lucht en een fraai landschap is een 
gedeelde verantwoordelijkheid die niet stopt 
bij de boer. Hoeveel mensen pakken niet ie-
dere ochtend de auto voor een kort ritje naar 
hun werk, in plaats van de fiets? En vinden we 
het allemaal niet de normaalste zaak van de 
wereld dat alle kosten stijgen, maar dat veel 
levensmiddelen nauwelijks meer kosten dan 
dertig jaar geleden? Put your money where 
your mouth is, zou ik zeggen. Laten we al-
lemaal ons steentje bijdragen aan een betere 
omgeving, dan gaan we zeker grote stappen 
maken in de goede richting.”

met  belasting van  het land als gevolg. We 
willen niet veel betalen voor onze levensmid-
delen en we consumeren veel. Dat kan alleen 
met grootschalige, efficiënte akkerbouw en 
veehouderij als basis. Aan de andere kant 
willen we ook een schoon milieu en een 
mooie omgeving. Ook daarin kan de boer 
een grote rol spelen. Het is aan iedere boer 
om in te vullen hoe hij die bijdrage aan een 
schoner milieu en betere natuur invult. Dat 
kan door het plaatsen van een akkerrand of 
een ander maaibeleid. Maar wat je ook kiest 
als boer, het kost je productie en dus verlies 
van inkomen. Dat moet wel op de één of 
andere manier worden gecompenseerd.” 

Vogelakker, luzerne en veldboon
Het behouden en vergroten van biodiversi-
teit in de landbouw, steunt op vier samen-
hangende pijlers, legt Smith uit. Het begint 
bij een gezonde bodem met voldoende 
voedingsstoffen en bodemleven. Daarnaast 
gaat het om biodiversiteit: De eerste pijler 
is de functionele biodiversiteit: het bo-
demleven, natuurlijke plaagbestrijding en 
de soort gewassen of het vee, zij moeten 

samen bijdragen aan een goede kringloop 
van voedingsstoffen. De tweede pijler zijn 
landschapselementen als sloten, houtsingels 
en struweel, zaken die vaak cultureel bepaald 
zijn en op bepaalde plekken in de provincie 
voorkomen. Deze komen ten goede van de 
derde pijler: de specifieke soorten planten en 
boerenlandvogels die gedijen op en rond het 
boerenland, zoals de patrijs, de veldleeuwe-
rik, de grauwe kiekendief, de kievit, tureluur 
en grutto. De vierde pijler is het verkleinen 
van de negatieve effecten van de landbouw 
op de natuurwaarden in de omgeving. 
Smith is actief in de Agrarische Natuurvereni-
ging Oost-Groningen (ANOG) die zich inzet 
voor agrarisch natuurbeheer en is daarnaast 
voorzitter van Boerennatuur.nl in Groningen, 
de koepelorganisatie van de drie collectieven 
in Groningen. Deze verenigingen proberen 
de boeren te ondersteunen door het helpen 
organiseren van regelingen voor de boer 
vanuit de overheid, de provincie of het water-
schap. “Bovendien zoeken we naar insect- en 
vogelvriendelijke gewassen, die ook nog 
opbrengsten kunnen genereren”, zegt Smith. 
“De wens van de consument bepaalt wat er 
wordt verbouwd. Wist je dat er vroeger in 
Nederland 180.000 hectare boekweit werd 
verbouwd? Dat gewas is nu bijna verdwenen, 
omdat er geen afname meer is. Het beetje 
dat er nog wel geconsumeerd wordt halen 
we uit het buitenland.”
Smith verbouwt suikerbiet en wintertarwe als 
hoofdgewassen. “Daarnaast heb ik nog vijf 
hectare luzerne en vijf hectare veldbonen, 
met daarnaast de vogelakker die we hebben 
bekeken. Die akker heb ik aangelegd nadat 
ik meegewerkt heb aan een pilot waarin  
gekeken werd naar verbeteringen voor T
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Zelf een keer op bezoek bij de boer? 
Kijk dan op www.lekkernaardeboer.nl voor 
adressen en data.
Kijk op www.productenvandeboer.com 
voor boerderijwinkels en winkels waar 
producten direct van de boer worden 
verkocht.Tureluur

“Natuurinclusieve landbouw betekent voor iedere boer weer iets 
anders”, zegt Henk Smith, akkerbouwer in Beerta. Smith wil met 
verschillende collectieven de brug slaan tussen landbouw en 
behoud en beheer van natuur. Zelf draagt hij een flinke steen bij. 

   

is een gedeelde verantwoordelijkheid”

“Gezonde lucht en een fraai landschap 

De akker waar Henk Smith overheen kijkt, 
lijkt niet op de keurige recht-toe-rechtaan 
percelen die het landschap rond Beerta voor 
een groot deel vormen. “Dit is mijn vogelak-
ker”, zegt hij. “Ik heb een perceel van zeven 
hectare ingericht als ideaal leefgebied voor 
de typische insecten, vogels en zoogdie-
ren in dit gebied. Het is ingezaaid met een 
diversiteit aan gewassen, zoals klaver en 
luzerne en door het perceel loopt een aantal 
randen met granen, grassen en kruiden, die 
als schuilplek kunnen dienen. Het is de ide-
ale plek voor de velduil en ook leeuweriken 

voelen zich er thuis.” De vogelakker is één 
van de natuurinclusieve initiatieven van Henk 
Smith. Activiteiten die hij verricht naast het 
verbouwen van de traditionele gewassen van 
deze streek: suikerbieten en tarwe. 

Natuurinclusief
Smith is actief met verschillende collectieven, 
die hard werken aan het verbeteren van de 
randvoorwaarden voor natuurinclusieve land-
bouw. Maar wat is dat eigenlijk, natuurinclu-
sieve landbouw? Smith: “Eerlijk gezegd kun 
je er volgens mij geen eensluidend antwoord 

op geven. Het heeft voor iedere boer een 
andere betekenis. Om daar een goed beeld 
van te krijgen moet je begrijpen dat de akker-
bouw en veehouderij in Nederland niet meer 
lijkt op die van veertig jaar geleden. In de 
huidige landbouw is agrarisch natuurbeheer 
een dienst geworden, die de boer levert. 
De Nederlandse boer is een kampioen op 
de vierkante centimeter, als het gaat om het 
verbouwen van hoogwaardige producten. De 
laatste veertig jaar heeft de landbouw nood-
gedwongen een enorme schaalvergroting 
doorgemaakt. Bedrijven zijn gespecialiseerd, 

Henk Smith

16 17
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 “Ik vind het een modewoord. Nog niks meer dan dat”, zegt Gert Jan 
Stoeten, directeur van het Collectief Groningen West en ‘deeltijdboer’. 
“Zet ik twee boeren op een rij en één boert ‘natuurinclusief’ en de an-
der heeft daar niks mee, dan wil ik kunnen meten wát ze dan anders 
doen en hoe dat uitpakt. We hebben nu hele goede ideeën en visies 
over natuurinclusieve landbouw maar het risico is dat iedereen het 
uitlegt zoals het hem ’t best past. We moeten het praktischer en door 
prestaties ook meetbaar maken. Daar ligt onze rol!” 

Kostprijswedloop
Het bestuur van Collectief Groningen West heeft afgesproken dat zij 
de gebiedsorganisatie is voor de ‘groene kant’ van de landbouw, dat 
ze concrete invulling wil geven aan de term natuurinclusieve land-
bouw en de instrumenten ervoor wil helpen ontwikkelen. Stoeten: 
“Daarvoor hebben we de hulp nodig van onze landelijke koepelor-
ganisatie BoerenNatuur.nl want die zitten aan tafel met de zuivel-
industrie, het Wereld Natuur Fonds en de Rabobank. Alle partijen 
zeggen dat ze een goed verhaal nodig hebben om hun export- en 
marktpositie goed te borgen en de kostprijswedloop met goedkoper 
producerende landen als Oekraïne en Australië aan te kunnen. Ik 
denk dat dat mogelijk is. De maatschappij wordt ook kritischer hè? Het 

is niet meer het land van de boer, maar het is steeds meer ‘ons land-
schap’. Ik denk dat boeren de komende jaren meer de overstap zullen 
maken naar maatschappelijk verantwoord boeren. Je wilt toch graag 
blijven leveren aan de zuivelindustrie? Die legt de lat telkens hoger. 
De maatschappij en het bedrijfsleven beseffen dat we de natuur en 
het landschap meer in de benen moeten houden. Dat besef mag wel 
wat breder. Kruidenrijk grasland is niet alleen voor de natuur en de 
koeien goed, maar ook voor het boerenbedrijf. Daar liggen kansen 
voor boeren!”

Wormen en schimmels
Volgens Stoeten deed de landbouw er de afgelopen decennia alles 
aan om efficiënt te produceren. “Inmiddels ligt dat anders. Ammoniak, 
stikstof, productiebeperking, fosfaatplafonds… we gaan van grens naar 
grens. Eigenlijk hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog afgeleerd 
om natuur en natuurlijke processen voor je te laten werken. We beke-
ken het bodemleven vooral op basis van stikstof, fosfaat en kalium. Als 
daaraan wat schortte, kwam er drijfmest en kunstmest op. Maar het 
natuurlijke bodemleven zoals wormen en schimmels gaat dan dood 
terwijl juist die de grond ‘rijk’ maken. Er is eigenlijk heel weinig kennis 

Gruttonest met jong

De weidevogelstand in Nederland daalt sterk, ook in Groningen. Maar 
in de speciale weidevogelgebieden gaat het redelijk goed. zeker in het 
Reitdiepgebied, waar Het Groninger Landschap samenwerkt met boeren van het 
Collectief Groningen West. Het aantal grutto’s in die gebieden blijft op peil en 
boeren zelf zien de voordelen van werken met natuurlijke processen, al willen ze 
dat geen ‘natuurinclusieve landbouw’ noemen.
   

Gert Jan Stoeten en Arjan Hendriks

Kuikenland 
Reitdiepgebied

“Gebruik natuurlijke 
processen voor je bedrijf”
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nieuwe rubriek waarin Be-
schermers een column kunnen 
schrijven over hun speciale plek 
in het Groninger landschap. 
Waarom betekent of betekende 
die plekzoveel voor u?
De column kunt u toesturen aan: 
info@groningerlandschap.nl.
De inzender van wie we de 
column plaatsen, ontvangt als 
kado het boek ‘IJsvogels van de 
Hunze’.

MIEN GRUNNEGER LAAND

Dat waren nog eens tijden, om niet te 
vergeten! 

over goed biologisch bodembeheer terwijl het de basis is voor goede 
landbouw én biodiversiteit. Hetzelfde geldt voor het waterbeheer. 
Vroeger voerde men het water het liefst zoveel mogelijk af, maar als 
je wat meer ‘speelt’ met het waterpeil is er juist veel winst te boeken 
voor je bedrijf én voor de biodiversiteit op het land en in de bodem. 
Er zijn inmiddels gelukkig ook boeren die zeggen: verrek, als je ziet 
wat je met een paar stuwtjes aan je waterpeil kunt sleutelen, ook in de 
zomer, dan kan ik daarmee mijn CO2-‘voetafdruk’ veel kleiner maken! 
Veel mensen stellen de vraag: natuurinclusief boeren, wat kost je dat 
nou? Maar ik draai de vraag liever om. Wat kost het je als je het niet 
doet?”

Kuifeendjes
Stoeten zelf heeft 60 blaarkoppen, waarmee hij percelen begraast van 
Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. 
De samenwerking met de beheerorganisaties en de afspraken waar-
onder hij met zijn koeien kan werken, bevallen hem prima. Natuurbe-
heerder Arjan Hendriks van Het Groninger Landschap: “In het beheer 

van onze weidevogelgebieden werken wij samen met lokale boeren 
die aangesloten zijn bij het Collectief en zelf actief zijn met weide-
vogelbeheer op eigen land. Biologische boeren hebben bij ons een 
pré, want voor ons is het belangrijk dat binnen de landbouw rekening 
gehouden wordt met natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn. Wij 
verpachten onze gronden onder een aantal gebruiksvoorwaarden. 
Het gebruik is afgestemd op de weidevogels wat betreft bemesting, 
maaitijdstip en veebezetting. In principe gaat het om landbouwkundig 
gebruik maar dan veel extensiever: noem het landbouwinclusieve 
natuur. Het is in de samenwerking met onze pachters een kwestie van 
wederzijds begrip en geven en nemen.” Stoeten beaamt dat: “Dan 
loop ik met Arjan door het land en dat zien we dat we nog maar even 
moeten wachten, want er zitten nog teveel vogels. Als boer baal je 
dan een beetje, maar als natuurman niet. Ik zie dat de grutto’s er blij 
mee zijn. En kijk nu naar die plas-drasvelden bij Paddepoel. Van febru-
ari tot begin juli staat het daar onder water. Prachtig! Maar het wordt 
ook zomaar moeras als je het niet goed beheert. Op een gegeven mo-
ment wordt het tijd om te maaien en dan loop ik er wat doorheen en 
zie ik dat daar nog wat kuifeendjes zitten. Dan weet ik ook dat Arjan 
het peil nog even hoog wil houden. Ja, dat zijn dan toch afwegingen, 
want ik wil ook voldoende tijd hebben om het water te laten zakken 
zodat de grond droog genoeg wordt om er met de maaimachines niet 
in weg te zakken. En wanneer durf je dat aan? Ik moet wel maaien, 
anders moet ik later hooi voor mijn koeien aankopen en dat is duur. 
We moeten elkaar daarin vinden.” Hendriks vult aan: “Op een aantal 
percelen in het Reitdiep is de vegetatie soortenarm met alleen grote 
vossenstaart; een vroeg en snelgroeiend gras. Traditioneel weidevo-
gelbeheer betekent laat maaien, na 1 juli. Maar dan is die grote vos-
senstaart te hoog en te dicht gegroeid om nog van waarde te kunnen 
zijn voor de weidevogels en bovendien smaakt dat spul dan niet goed 
meer voor de koeien. Hier kunnen we elkaar vinden. Door vroeger te 
maaien heeft de boer goed ruwvoer en wordt de ontwikkeling naar 
bloemrijk grasland en daarmee kuikenland, gestimuleerd.” Stoeten: 
“Dat soort afwegingen maken we voortdurend met elkaar en dat vind 
ik mooi aan dit werk. We zijn met aandacht voor de natuur en omge-
ving bezig en we benutten de natuurlijke processen. Dat is toch veel 
interessanter dan gewoon een zak kunstmest opentrekken?”

Kuifeend
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Dit verhaal is van zo’n 60 jaar geleden. 

De Dollard is nu, maar was ook destijds voor mij het mooiste stukje Groningen. Met mijn vogelvriend 
toentertijd: Koos Welleman (zoon van de burgemeester uit Appingedam) kwamen wij regelmatig op 
de Punt van Reide, met toestemming van Vogelbescherming Nederland, toenmalig eigenaar van het 
vogelbroedterrein. Bij een bezoek moesten wij ons melden bij boer Smit, met alpino en een donker 
bruin verbrande kop. Hij was boer op de boerderij van het tegenwoordige bezoekerscentrum van Het 
Groninger Landschap. Koos kwam op de fiets bij ons in Hellum en daarna fietsten wij via Wagenborgen 
over de Kloosterlaan richting Fiemel. We reden tussen een haag van fluitekruid door met daarachter 
koolzaad en gele kwikstaarten. Een schitterende combinatie. Op de Punt van Reide waar Koos 
een schuilhutje had staan om te fotograferen waren enorme aantallen broedvogels. Vooral kluten, 
visdiefjes, sterntjes en meeuwen van alle soorten. Het melancholische geluid van o.a. wulpen en 
zwarte ruiters vergeet je nooit meer. Het landschap zag er nog bijna maagdelijk uit. Een bloemenzee  
van onder meer Engels gras en ratelaars zorgden voor veel kleur en een lekkere lucht. De vogels 
leken dat te begrijpen: het was één groot orkest.
Dankzij het behalen van mijn rijbewijs kon ik verder de Dollard intrekken. Het werd tijd om een flink 
aantal jaren de huiszwaluw-kolonies te inventariseren, er zaten grote kolonies van 40 á 50 paar per 
locatie. De voorgevel van de sluiswoning  zat helemaal onder de nesten en poep. Als goedmakertje 
kon ik de familie Moret het boek ‘Vogels van Groningen’ aanbieden. Bij het vierkante huis in de Carel 
Coenraad-polder was het al niet anders. De huiszwaluwen zijn er nog steeds, maar de kolonies zijn wel 
aanzienlijk kleiner. 
Een heel mooi plekje langs de Dollard was het griendhoutbosje tegenover Borgsweer en daar stond 
een klein schooltje met aan de muur een reclamebord van de Dierenbescherming. Een duidelijke tekst 
hierop zorgde ervoor dat ik het nooit ben vergeten: “Behandel de dieren met zachtheid. Spaar de 
vogels”. Deze tekst is tot op de dag van vandaag actueel, evenals de onvervangbare natuurwaarden 
van de Dollard. Jammer dat de lucht van gekookte garnalen in Termunterzijl plaats heeft gemaakt voor 
een indringende lucht van varkens verderop in de polder.

Jan Glas, Hellum
Erelid Avifauna Groningen en drager van de Gouden Lepelaar 
(2015, onderscheiding van Vogelbescherming Nederland)
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Reitdiepgebied bij Harssensbosch
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De werkgroep Boerenbuitengebied is op vele fronten actief met het 
onderhoud, beheer en het beter leefbaar en insect- en vogelvriendelijk 
maken van het landschap. Eline Ringelberg: “Regelmatig gaan we met 
een groep vrijwilligers het veld in om op allerlei manieren onderhoud te 
plegen. We verzamelen dan ‘s morgens op boerderij Kloosterplaats voor 
koffie met ‘Klauwierenkoek’. En gaan dan heerlijk aan het werk in de 
buitenlucht. Heb je zin om de handen uit de mouwen te steken en mee te 
werken aan een leefbaar landschap, meld je dan aan via info@boerenbui-
tengebied.nl. Ook donaties zijn van harte welkom.”
Kijk voor meer informatie, aanmelden en het doen van een donatie op 
www.boerenbuitengebied.nl, of op Facebook: www.facebook.com/Boe-
renbuitengebied. Hierop zijn ook fraaie foto’s te vinden van het werk dat 
de werkgroep verricht.

Aan het werk in het boerenbuitengebied

wereld. Iedereen die daar meer over te weten wil komen zou het boek 
van David Montgomery moeten lezen: Growing a revolution. Bringing 
our soil back to life.”

Samenwerken
Net als andere boeren zijn Eline en Peter Harry voor de bedrijfs-
voering afhankelijk van de regelgeving van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB). Eline: “Eigenlijk zegt het GLB dat het land zo 
intensief mogelijk moet worden bebouwd. Er is nauwelijks meer een 
relatie tussen de prijs die we krijgen voor de gewassen die we leveren 
en het voedsel dat in de winkels ligt. Zo zou een brood slechts tien 
cent duurder worden als de boer het dubbele voor zijn tarwe krijgt. 
Met die lage prijzen wordt je als boer wel gedwongen het uiterste uit 
het land te halen. Zolang dat niet verandert is het heel moeilijk om 
een goed lopend bedrijf te hebben dat zich ook volledig inzet voor 
agrarisch natuurbeheer.”
Ondanks het strakke en volgens Eline en Peter Harry oneerlijke 
beleid, willen zij er alles aan doen om met grote zorg voor de natuur 
hun bedrijf te runnen. “Het is een passie”, zegt Eline. “Maar het is 
niet in orde met een sector waar het beleid is om het bedrijf met een 
tweede tak in de benen te houden. Zoals een zorgboerderij, ijsver-
koop, bijbaan of windmolen. Ik denk ook dat het tijd is dat iedereen 
zich realiseert dat een gezond landschap een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid is. Niet alleen van de boer dus, maar ook van 
gemeentes, waterschappen en natuurbeheerorganisaties. Pas als 
alle neuzen van die organisaties en bedrijven dezelfde kant op staan 
komen we verder.”  

gewezen. Gelukkig heeft de provincie dit gebied alsnog toegevoegd. 
Maar goed ook, want inmiddels is 13% van de akkers begroeid met 
verschillende types akkerranden.”
Naast het insect- en vogelvriendelijk maken van het eigen veld, over-
stijgen de activiteiten van Peter Harry en andere vrijwilligers hun en 
andere boerenbedrijven. Eline: “Het Louis Bolk instituut heeft uitgere-
kend dat een gebied minimaal 5% ruigte nodig heeft voor een goede 
insectenpopulatie die een luizenplaag in een gewas kan bestrijden. 
Op veel plaatsen, zoals in bermen, wordt die ruigte weggeklepeld of 
zelfs opgezogen, inclusief het zo belangrijke insectenleven. Vanuit de 
werkgroep Boerenbuitengebied beheren we met veel vrijwilligers een 
gebied van 1000 hectare waar we struiken planten op plekken waar 
niemand er last van heeft, zoals op ongebruikte dammen, in bermen 
en onder masten. Ook hebben we begrazingsweides en verschra-
lingsstroken aangelegd op ‘overhoekjes’. Prachtige landschapsele-
mentjes met picknickbankjes en informatiepanelen ernaast. Al die 
kleine stukjes ruigte hebben een groot effect op het landschap. In ons 
werkgebied hebben we nu tien paartjes patrijzen geteld. Vier van die 
paartjes zitten op onze eigen 70 hectare. ”

Mycorrhiza
“Net als wij, zijn veel boeren gestopt met ploegen”, zegt Eline. 
“Ploegen keert de teeltlaag om. Dat is een erge verstoring van het 
bodemleven. Ook vermijden we zoveel mogelijk de al te zware 
machines. Die rijden de ondergrond zo vast dat lucht en water er hun 
weg niet meer in vinden. Het gebruik van kunstmest, drijfmest en veel 
gewasbeschermingsmiddelen werken het bodemleven tegen. Juist 
dat bodemleven zorgt ervoor dat voedingsstoffen zoals fosfaat goed 
opneembaar worden voor planten. Die kleine organismen zijn de sleu-
tel. Toch is het niet eenvoudig om het anders te doen. We proberen 
stappen te zetten om het bodemleven te optimaliseren en weerbaar-
der gewassen te krijgen.” Zo zijn Eline en Peter Harry begonnen met 
het toevoegen van michorrhiza. Eline: “Dat zijn schimmeldraden die in 
symbiose leven met de plantenwortels. De plant maakt door fotosyn-
these suikers, of koolstofverbindingen voor de schimmels en krijgt 
er allerlei voeding voor terug. Ook bacteriën, springstaartjes, aaltjes, 
wormen enzovoort spelen allemaal een rol. We hopen een financieel 
haalbare route te vinden naar een gezonde bodem. Dat het mogelijk 
is en uiteindelijk kan leiden naar lagere kosten en een minstens ge-
lijkblijvende gewasopbrengst bewijzen steeds meer boeren in de hele 

Patrijs
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tot donker zit hij nu op het land. Ook dat is een realiteit van het leven 
als akkerbouwer. 

Patrijzen
Peter Harry is van jongs af aan een vogelliefhebber. In de jaren ’90 
deed hij al mee aan een patrijzenproject in de regio. “Nadat hij een 
kiekendief boven het land had zien vliegen, kwam hij in aanraking 
met de Werkgroep Grauwe Kiekendief”, zegt Eline. “Hij wilde graag 
akkerranden aanleggen, maar aanvankelijk was dit gebied niet aan-

Natuurtuinen in Groningen

“Kom binnen, ik was even bij de appels bezig.” Eline Ringelberg staat 
voor het statige pand in Muntendam. “We oogsten maar een gedeelte 
van de appels. Een flink aantal laten we liggen voor de kramsvogels.” 
Het is een mooie illustratie van hoe boer Peter Harry en Eline in het 
leven staan. Het leven op en rond hun akkerbouwbedrijf is van levens-
belang. “Kijk, de hulststruiken zijn ook al bijna leeg”, zegt ze, terwijl 
een koperwiek zich tegoed doet aan de rode bessen.
Peter Harry schuift zelf niet aan. Het is even droog in de kletsnatte na-
zomer en de aardappels moeten zo snel mogelijk gerooid. Van donker 

“Een tegengeluid tegen het keurig geknipte groen dat je normaal ziet”

Een gezonde biodiversiteit op en rondom het eigen bedrijf. Dat is een 
streven waar Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg zich voor inzet-
ten. Dit streven begint bij de bodem. Het zou wel eens kunnen dat ze 
belangrijke hulp gaan krijgen van een minuscule schimmel. 

Natuurinclusief boeren in Muntendam

“Het begint allemaal met 
          een gezonde bodem”

2322



De jonge boer heeft het niet gemakkelijk. Gerald Maters, 
pootgoedteler in Niekerk en voorzitter van het Gronings 
Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) ziet de toekomst echter 
niet al te somber in. Er zijn, zo vindt hij, wel degelijk kansen 
om natuurinclusief te boeren. Maar dan moeten er wel ont-
wikkelingsmogelijkheden zijn die stand houden.

“Iedere boer heeft wel ergens een randje of een kantje dat je insect- 
en vogelvriendelijk kunt inrichten”, zegt Gerald Maters (27) uit Niekerk. 
Op zijn bedrijf laat hij regelmatig een paar stroken ruige begroeiing 
staan. Of hij maait het riet niet in alle sloten op zijn land en er wordt 
minder geklepeld. “Zulke acties hebben grote gevolgen voor de bio-
diversiteit. Je ziet vogeltjes die je anders nooit zag op je akker en het 
leven in en rond zo’n sloot ontwikkelt zich ook heel anders.
Een gezonde bodem is een enorme uitdaging waar de jonge boer 
voor staat, weet Gerald. “De productiemethoden van nu zijn daar 
niet goed voor. “Dat moet in de toekomst anders, er is daarom veel 
aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, zoals Niet Kerende Grond-
bewerking.”
En ook de landschapsaspecten zijn belangrijk, vindt hij. “Je wilt dat 
je bedrijf een fraaie uitstraling heeft. Als jonge boer wil je graag op 
goede voet leven met je buren en je omgeving. Een bloemenrand 
bijvoorbeeld, levert je veel goodwill op. Dat is bijna net zo belangrijk 
als de voordelen ervan voor de biodiversiteit.”

Volop kansen
Natuurinclusief boeren wordt in de toekomst steeds belangrijker. 
“Maar”, zegt Gerald “dan moet het anders gaan dan nu. Wij willen 

de handschoen graag oppakken, maar het zou fijn zijn als dat ook 
wordt gewaardeerd. Het mag niet zo zijn dat agrarisch natuurbeheer 
een hobby van de boer is. Dat gaat voor de toekomst niet werken. Er 
moet voor ons jonge boeren een soort verdienmodel komen, zodat 
natuurbeheer economisch haalbaar blijft voor ons. Daaraan moet ook 
de consument een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door wat extra te 
betalen voor producten van boeren die aantoonbaar natuurinclusief 
bezig zijn. Er moet een soort product op de markt komen dat natuur-
liefhebbers kunnen kopen. De kansen zijn er volop en als er ontwik-
kelingsmogelijkheden zijn, dan gaan we die kansen zeker benutten.”

De jeugd en de toekomst
“We willen de handschoen oppakken”
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Gedeputeerde Henk Staghouwer is niet ontevreden over de 
stand van de natuur in Groningen. “Het Biologisch Meetnet, ons 
tweejaarlijkse onderzoek laat zien dat gericht natuurbeheer werkt. 
We proberen telkens natuur met ‘de mensen’ te verbinden. De 
combinatie van natuur met waterberging bijvoorbeeld lukt heel 
goed. Kijk naar  ‘t Roegwold, of het zuidlaardermeergebied.” 

   
Henk Staghouwer stond laatst met directeur 
Marco Glastra van Het Groninger Landschap 
in de Onnerpolder en hij keek zijn ogen uit. 
“Het is geweldig wat je daar aan vogelsoor-
ten ziet. Het zit ‘m ook niet alleen in vogels 
en beesten. Maar ook in flora. Er zijn soorten 
terug gekomen, nieuwe soorten gemeld. Dat 
is toch beter dan we tevoren hadden kunnen 
denken? Er zijn veel goede effecten te mel-
den van alle inzet die we de afgelopen jaren 
met elkaar hebben gedaan. De natuur is 
krachtig en weerbaar, mits je aan de knoppen 
kunt draaien die daar de ruimte voor geven. 
Waterberging is er één van, dat levert mooie 

natuurgebieden op, maar als we kunnen sti-
muleren dat de landbouw beter omgaat met 
de bodem, dan zie je de positieve effecten 
ervan ook snel.”

Kroonjuwelen
Sommige boeren geven aan niet precies te 
weten wat de term ‘natuurinclusief’   inhoudt. 
Voor Staghouwer is dat echter glashelder. 
“Een andere manier van grondgebruik. 
Minder intensief. Wellicht andere teelten, mits 
dat een goed saldo oplevert. Maar vooral 
de grond zijn werk laten doen. Dat is het.” 
Staghouwer ziet tot zijn genoegen dat steeds 

meer boeren open staan voor natuurinclu-
sieve landbouw. “Ik zie de verandering, de 
behoefte om anders naar landbouw te kijken. 
Met de huidige productiemethode put je 
de bodem teveel uit en dat is niet goed. De 
boeren zien dat ook wel, want hun percelen 
zijn hun kroonjuwelen. Daar verdienen ze hun 
geld mee dus daar moet je voorzichtig mee 
zijn. Volgens mij is dit het moment om daar 
slagen in te maken. We proberen nu samen 
met het Louis Bolkinstituut met professor Jan 
Willem Erisman en de Rijksuniversiteit Gronin-
gen met professor Han Olff een leerstoel op 
te zetten voor een wetenschappelijke onder-

Henk Staghouwer

“De grond zijn werk   
laten doen, dat is het!” 
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Westerwolde waar we kleinschaliger land-
bouw stimuleren om ruimte te maken voor 
vogels. Dat zijn allemaal goede initiatieven 
maar wellicht is het ook goed om ons meer te 
focussen op herstel en ontwikkeling van de 
ecologische omstandigheden en niet meer 
naar specifieke doelsoorten. Als dat leidt tot 
een grotere verscheidenheid aan soorten, 
maar elk met een minder hoog aantal…is dat 
slecht? Ik denk van niet. We kunnen zelfs nog 
wel verrast worden door wat er dan komt 
bovendrijven.”

bouwing van natuurinclusieve landbouw. Om 
de effectiviteit ervan te meten en maatrege-
len te ontwikkelen die er een toegevoegde 
waarde aan hebben.” 

Doelsoortenbeleid
De provincie Groningen heeft de afgelopen 
jaren meer dan 3000 hectare nieuwe natuur 
helpen ontwikkelen en het succes ligt ’m niet 
alleen in soorten en aantallen, maar ook in 
de beleving van de natuur door het publiek. 
Terugkijkend concludeert Staghouwer echter 

ook dat we het kijken naar de bescherming 
van specifieke soorten misschien moeten 
loslaten. “Wat mij betreft praten we minder 
over doelsoorten maar kijken we meer naar 
diversiteit. Want de vraag is reëel: zijn we 
met dat doelsoortenbeleid wel op de goede 
weg bezig? Let wel, de keuzes die we in het 
verleden hebben gemaakt in het weidevo-
gelbeheer is ‘going proces’. Dat geven we 
ook niet op want het heeft wel degelijk zin, 
kijk naar die 60 hectare die we er nu bij de 
Medenertilsterpolder bij hebben. En kijk naar 
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Medenerstilsterpolder met 
het kerkje van Franssum

 

    

Giel Bolhuis (18), Zuidlaardermeergebied
 

JEUGDBOSWACHTERS

“Ik ben een uitzondering binnen de jeugdboswachters 
denk ik. Want waar anderen stoppen begin ik juist op 
mijn 18-de. Ik loop nu zo’n twee maanden rond in het 
Zuidlaardermeergebied en ik vind het fantastisch. Ik heb 
kortgeleden een switch gemaakt van de timmermansopleiding 
naar de bos- en natuurbeheeropleiding in Meppel. Dat 
past goed bij me, want ik vond natuur altijd al geweldig. 
Waar anderen binnen zaten achter de computer was ik 
altijd buiten. Regen of geen regen. En ik vind alles mooi. 
Niet speciaal een vogel, beest of bloemetje. Gewoon alles. 
De natuur! Op de opleiding in Meppel leer ik alles, van 
biologie, schei- en natuurkunde tot leren omgaan met een 
kettingzaag. Ik wil zo lang mogelijk doorleren en doorstromen 
naar de HBO-opleiding in Velp. Ik wilde er ook graag 
vrijwilligerswerk bijdoen en wat connecties opdoen. Dat kan 
gelukkig als jeugdboswachter in het Zuidlaardermeergebied. 
Ik vind het een van de mooiste gebieden van de provincie. 
Ik moet bever- en ottersporen checken en kijken of de 
dassenburchten nog actief gebruikt worden en verder 
natuurlijk de gebruikelijke dingen als hekwerken controleren 

en het extra setje ogen 
zijn van medewerker 
natuurbeheer Alwin Hut. 
Ik mag daarin veel mijn 
eigen plan trekken. Dat 
bevalt me uitstekend. 
Het mooiste momentje tot 
nu toe? Ja, toen alle drie 
de zeearenden op een 
rijtje op de grond zaten. 

Dat is toch wel heel imposant en bijzonder.”
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Bericht van de jeugdBoswachters
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Dit jaar was er voor leerlingen uit Eemsmond 
door de scholen een wandeltocht georgani-
seerd met als thema de Kerstvloed van 1717. 
Of ik langs die route iets kon vertellen? Maar 
dan wel voor zeventien groepen van elk 
vijftig leerlingen! Dat was een leuke uitdaging. 
Ik stond met het busje van Het Groninger 
Landschap naast een akker waar een boer 
aan het werk was. Op het dak van het busje 
plaatste ik opgezette vogels. Die werkten als 
een magneet; de leerlingen renden op me af! Ik 
vertelde dat die Kerstvloed-ramp ons landschap 
heeft gevormd; daardoor kan die boer nu zo 
goed oogsten van supervruchtbare grond. 
Om droge voeten te houden kan je tegen het 
water vechten, maar slimmer is om met de 
natuur mee te bewegen. De dubbele dijk en de 
nieuwe kwelder bij Delfzijl zijn voorbeelden van 
het meebewegen met zeewater. De leerlingen 
vonden het prachtig en ik was onder de indruk 
van hun enthousiasme. Kort daarna kreeg ik 
een mailtje van juf Ankie van een school uit 
Holwierde. Haar kinderen hadden het prachtig 
gevonden en of ik niet wilde optreden tijdens 
de afsluiting van een projectweek op haar 
school. Zo kwam ik bij groep 5/6 Sven tegen. 
Sven was al eens bij het Dollardfestival en vindt 
vogels geweldig. “Dit is de leukste dag ooit 
op school”, zei hij achteraf tegen Ankie. Die 
verbaasde zich over Sven, normaal is hij niet 
voor uit te branden als het bijvoorbeeld over 
rekenen gaat. Ik vertelde haar dat ik leerlingen 
laat uitrekenen hoeveel kilometer een zwaluw 
zijn hele leven vliegt en dàt willen ze wel 
weten! Kennelijk had Sven dat opgepikt want 
even later kwam hij naar me toe: dat moet wel 
meer dan een miljoen zijn. Het is iets minder 
maar daar gaat het niet om. Hij bewees dat 
zelfs voor hem rekenen leuk kan zijn: als het 
maar een boeiend doel dient.  

COLUMN: MICHEL VAN ROON 

De provincie Groningen en Het Groninger Landschap hebben onlangs 
grond aangekocht bij een van de belangrijkste gruttokerngebieden 
van Groningen: de Medenertilsterpolder. De percelen sluiten aan bij de 
ongeveer 30 hectare die in beheer zijn bij Het Groninger Landschap en 
worden bij het reservaat-gebied betrokken. Natuurbeheerder Arjan Hen-
driks: “In de Medenertilsterpolder broedt jaarlijks een groot aantal grutto’s 
maar door de geringe omvang van het gebied is die populatie kwetsbaar. 
Uitbreiding naar een oppervlakte van ongeveer 100 hectare versterkt het 
gebied en vergroot de kansen voor de grutto en andere weidevogels. Als 
omliggende boeren op hun land aan agrarisch weidevogelbeheer doen, 
worden de kansen nog verder vergroot.”

Uitbreiding Medenertilsterpolder

Grutto



Wilt u meer weten over het schenken of nalaten aan natuur of erfgoed 
in de provincie Groningen? Neem dan contact op met Samia Mulder, 
medewerker communicatie en fondsenwerving, via s.mulder@
groningerlandschap.nl of 050 313 59 01. 

rein als archeologisch terrein te bewaren en 
het bezoekerscentrum op te bouwen. Ik vind 
het – ook voor hem – belangrijk dat we dat 
voor de toekomst  kunnen bestendigen. Voor 
mijzelf en mijn huidige man is de overdracht 
aan Het  Groninger Landschap een kans om 
‘te behouden bij leven’. De samenwerking, 
ook met het vrijwilligers van het Zuidlaar-
dermeerteam biedt bovendien veel kansen 
voor de toekomst. Het mooie is dat ik zo niet 
alleen bijdraag aan behoud en ontwikkeling 
van het gebied maar die ontwikkeling nog 
meemaak ook!”  

Nalaten bij leven: Klooster -
terrein Yesse 

Annemiek Bos droeg in 2015 het terrein 
en bezoekerscentrum van het voormalige 
klooster Yesse, bij Haren over aan Het 
Groninger Landschap. Een bewuste keus 
waar ze nog elke dag blij mee is. “Ik woon 
op archeologisch terrein en de aandacht 
daarvoor zal waarschijnlijk verdwijnen als 
wij hier weggaan. Voorheen liepen al eens 
mensen rond, waarschijnlijk projectontwik-
kelaars, om te kijken of er gebouwd kon 
worden. Een waarschuwend speldenprikje 
zeg maar. Toen heb ik er met mijn inmiddels 
overleden man hard aan gewerkt om dit ter-

Verfbrem illegaal gekortwiekt
De verfbrem is een prachtige heester die echter sinds de jaren 50 in 
Nederland sterk is afgenomen. De plant staat al een paar jaar op de 
rode lijst van bedreigde soorten en is inmiddels in Nederland ronduit 
zeldzaam. Langs de soldatendijk bij Bourtange staat nog een aantal 
exemplaren. Het afgelopen seizoen zijn de planten met een elektrisch 
netwerk beveiligd om te voorkomen dat de rondlopende koniks de 
planten zouden afknagen. Op zich is dat gelukt, maar beheerder Sil-
van Puijman bemerkte dat de zaaddozen van de verfbrem waren afge-
knipt. “Dat is gewoon jammer want dat betekent dat deze planten zich 
hier dus niet hebben kunnen vermenigvuldigen dit jaar. Waarschijnlijk 

Grijze wouw
in de avondzon

dacht iemand, dat als de planten met een raster hier staan, ze wel 
bijzonder moeten zijn en heeft de zaaddozen afgeknipt en meegeno-
men.” De verfbrem doet het niet overal. De plant heeft een zonnige 
warme plek nodig, met een droge ondergrond met een voedselarme 
tot kalkrijke ondergrond.

Grijze wouw waardeert ‘t Roegwold
In natuurgebied Dannemeer, bij Slochteren is gedurende een aantal 
weken een grijze wouw gespot. Daarvoor was de vogel ook al bij 
Overschild in een natuurgebied neergestreken. Vogelaars werden 
enthousiast want de grijze wouw is voor Nederland een bijzonder 
zeldzame verschijning. Normaal komt de vogel voor in Zuid-Europa 
en Noord-Afrika en eens in de paar jaar duikt er ergens in Nederland 
eentje op. Boswachter Leon Luijten van Staatsbosbeheer: “Het is 
een jonge vogel, dit jaar geboren. Dat hij in ’t Roegwold verscheen is 
toeval, maar dat de vogel hier zo lang blijft hangen is geen toeval. Er 
is blijkbaar voldoende voedsel zoals muizen te vinden en voldoende 
rust- en slaapplaatsen. Daarvoor zoekt hij het liefst dode boomtoppen 
uit. Het gebied is moerassig, uitgestrekt en slecht toegankelijk en dat 
geeft de vogel blijkbaar een gevoel van veiligheid. Een eventueel 
volgend bezoek van een grijze wouw schat ik overigens opnieuw in 
als toeval. Dit is een jong dier en het lijkt me uitgesloten dat het een 
jaarlijks terugkerende gast wordt. Aan de andere kant….zo begon het 
ook met de grote zilverreiger en de zwarte ibis, of wat dacht je van die 
steppenkiekendief die opeens duizenden kilometers van zijn normale 
broedgebied opduikt. Het is afwachten, maar het is een mooie 
waarneming.”

Het werk van Stichting Het Groninger Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door steun 
van de provincie Groningen, de Nationale Postcode Loterij, Vrienden (bedrijven en sponso-
ren) en Beschermers (donateurs). Stichting Het Groninger Landschap is in bezit van het CBF-
Keur, een onafhankelijk keurmerk voor verantwoorde werving en besteding van fondsen. 

GIFTEN EN LEGATEN

Ter ere van de 80ste verjaardag van Wim 
Akkerman én van Het Groninger Landschap 
in december van 2016 hebben wij een gift 
van 1.000 euro ontvangen. Van dit geld is 
inmiddels een bankje geplaatst in Leinwijk, 
één van de favoriete plekken van de heer 
Akkerman. Op de foto ziet u Wim Akkerman 
en zijn vriendin Mies genieten van het 
prachtig uitzicht. Het bankje is gemaakt van 
hout afkomstig van een noodkap bij borg 
Welgelegen in Sappemeer. Vervolgens 
is de boom op windkracht door onze 
houtzaagmolen de Fram in Woltersum 
gezaagd. 

Het Groninger Landschap heeft een nalaten-
schap van ruim 700.000 euro ontvangen van 
een oud-Beschermer. De nalatenschap wordt 
besteed aan verschillende ‘waterprojecten’ 
in onze natuurgebieden. Het Groninger Land-
schap heeft ook een legaat ontvangen van de 
heer Kok uit Groningen. 

Nieuw bankje Leinwijk

Andere nalaten-
schappen en legaten

28
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Het Groninger Landschap kan niet bestaan zonder de steun van particulieren. Daarom 
waarderen wij enorm de steun van Beschermers en andere mensen die ons helpen met 
giften. Een bijzondere manier van geven, is het geven na leven doordat mensen besluiten 
om Het Groninger Landschap op te nemen in hun testament. Zo leveren ze ook later nog een 
fundamentele bijdrage aan erfgoed en natuur in Groningen. 
Met sommige particulieren hebben wij bij leven al gesprekken over de besteding van een 
erfenis of legaat. Dit zijn bijzondere en persoonlijke gesprekken waarbij we samen vastleggen 
waar de gift aan gekoppeld kan worden. Bijvoorbeeld aan de aankoop van nieuwe natuur, het 
beheer van een specifiek gebied en/of het onderhouden van een monumentale borg. 

Verfbrem
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Populatie levendbarende hagedissen ontdekt
In Meerland, bij Blauwe Stad leeft een kleine, geïsoleerde populatie 
levendbarende hagedissen. Er is een aantal volwassen dieren en een 
jong waargenomen. Op de populatie van Terschelling na, is het de 
meest noordelijk gevonden populatie van Nederland. De levendba-
rende hagedis is een beschermde diersoort die bovendien als ‘gevoe-
lig’ op de Rode Lijst staat. Het leeft bij voorkeur in vochtige natuur. 
Dat er nu een kleine populatie in Meerland is gevonden die zich op 
deze plek ook voortplant, is bijzonder. De afgelopen decennia zijn in 
Meerland alleen maar sporadisch losse waarnemingen gedaan. On-
derzoeker Edwin Harkema van de RAVON: “Ik heb dit jaar negen die-
ren gezien, waarschijnlijk waren dat vijf individuen. Ze waren allemaal 
goed doorvoed. Dat is positief. Hoe groot de populatie precies is, blijft 
gissen. Ik heb ooit gehoord dat nog geen 20% van de dieren wordt 
gespot, maar ik geloof niet dat er vijftig dieren zitten. Ik denk minder.” 
De toekomst van de levendbarende hagedis in Meerland is volgens 
onderzoekers onzeker. Het leefgebied besloeg ooit de hoogveen-
gebieden van Groningen en Drenthe en is in de loop van de eeuwen 
ontgonnen en verdroogd. Bovendien ligt een deel van het oor-
spronkelijke leefgebied van deze hagedis nu op de bodem van het 
Oldambtmeer. 

Broedende buidelmezen
In de Lettelberterpetten heeft een paartje buidelmezen gebroed. 
Buidelmezen zijn zeldzame vogels die op slechts een paar plekken in 
Noord Nederland broeden. Daarvoor kiezen ze altijd moerasgebieden 
op met veel wilgen, liefst ook met lisdodden in de buurt. Daar vinden 
ze veel voedsel, vooral larven en spinnetjes. Bovendien gebruiken ze 
het  wilgenpluis en het pluis van de ‘sigaren’ van de lisdodde om een 
nest te bouwen. Het mannetje bouwt een stevig, bolvormig nest, een 
soort buidel waar de soort zijn naam aan te danken heeft. Dat nest 
bouwen de buidelmezen het liefst aan het eind van een overhangen-
de wilgentak. Als het vrouwtje dit nest heeft goedgekeurd, bouwen ze 
er samen nog een slurf aan. De buidelmezen zijn inmiddels vertrokken 
naar hun overwinteringgebieden in Zuid-Frankrijk en hopelijk zien we 
ze komend voorjaar weer terug. 
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Jonge Groninger zeearend op eigen benen 
De eerste in Groningen geboren zeearend staat er binnenkort alleen 
voor. De opvoeding van de vogel, in de polders rond het Zuidlaar-
dermeer is klaar en de vogel pakt inmiddels zijn eigen prooien. De 
verwachting is dat de ouders hun jong binnenkort de wijde wereld in 
jagen en zich gaan opmaken voor een nieuwe broedpoging komend 
voorjaar.

De Onlanden steeds aantrekkelijker voor 
 lepelaars
Al een aantal jaren bezoeken lepelaars De Onlanden. Lange tijd ging 
het om slechts enkele exemplaren, maar sinds de aanleg van de natte-
re waterberginggebieden in De Onlanden worden het er steeds meer. 
Afgelopen september werden er ongeveer 100 geteld. Natuurbeheer-
der Rene Oosterhuis: “Voor een belangrijk deel zijn dit lepelaars die 
op Schiermonnikoog broeden. In de nazomer vliegen die met hun 
jongen naar De Onlanden om nog even een vetvoorraadje te kweken 
voor de trek naar hun overwinteringgebieden in Zuid Europa en West 
Afrika. Het diepe water van de waterberginggebieden zit vol vis. Die 
kunnen ze makkelijk vangen. De omstandigheden voor de lepelaars in 
De Onlanden wordt dus steeds beter. Het wachten is nu op het eerste 
broedgeval van de lepelaar hier.” 

zeldzame paddenstoelen
In het Zuidlaardermeergebied is een aantal zeldzame paddenstoelen 
aangetroffen. In het broekbosdeel vonden vrijwillig medewerkers van 
het Zuidlaardermeerteam tijdens een excursie een harig wit beker-
zwammetje: de Leucoscypha leucotricha, het wit viltkogeltje. Deze 
soort is drie keer eerder in Groningen gevonden, voor het laatst in 1997. 
In een sloot bij de Bloemert stond de lisdoddefranjehoed. Lisdodden 
zijn er genoeg in Groningen maar oude stengels waarop dit kleine 
paddenstoeltje groeit zijn zeldzaam.

Levendbarende
hagedis

Lepelaars
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Wit viltkogeltje

Jonge 
zeearend



 

IMmens is een bekende naam bij bedrijven 
in de noordelijke provincies, voor wie direc-
teur Richard de Vries en zijn collega’s zich 
bezighouden met finance, interim manage-
ment en werving en selectie. Hoewel hij 
zich bedrijfsmatig niet direct met de Gro-
ninger natuur en cultuur bezighoudt, zit de 
liefde voor het landschap diep bij Richard.

“Veertien jaar geleden zijn we gestart”, 
vertelt directeur Richard de Vries over de 
start van IMmens. “We werkten bij een groot 
accountantskantoor dat besloot de vestiging 
in het noorden te sluiten. Collega-directeur 
Hans Peter Hoorn en ik werden voor de 
keuze gesteld: of onze mooie regio verlaten, 
of een eigen kantoor openen in Groningen. 
Dat was het begin van IMmens, een bedrijf 
met de wortels stevig in onze provincie.”
IMmens levert interim management, 
financiële specialisten, controllers en doet 
aan werving en selectie. Richard: “We 
hebben een brede klantenkring in het 
noorden en daarbuiten. Zo zijn we actief 
in de agrosector, maar werken we ook 
voor zorginstellingen, waterschappen en 
waterbedrijven. We leveren diensten aan 
grote organisaties in de provincie, als de 
universiteit in Groningen, DUO en Menzis, 

de zorgverzekeraar die de oorsprong in deze 
regio heeft.”

Natuur koesteren
Dat IMmens vriend is van Het Groninger 
Landschap, is volgens Richard niet meer dan 
logisch. “Het past heel goed bij de wortels 
van ons bedrijf. Ook hier in het noorden 
leven we in een landschap dat meer en meer 
verstedelijkt en wordt volgebouwd. Het 
wordt steeds belangrijker om onze natuur en 
het culturele erfgoed te koesteren.”
Richard heeft zelf ook een diepe band met 
het Groninger landschap. “Mijn collega- 
directeur Hans Peter Hoorn en ik komen alle-
bei uit een boerenfamilie. Ik vind het heerlijk 
om af en toe nog even op het boerenbedrijf 
mijn handen uit de mouwen te steken. Maar 
ook vanuit huis geniet ik volop van de na-
tuur. Ik kijk uit over de landerijen. Er ligt altijd 
een verrekijker onder handbereik, want ik 
kijk graag wat er vliegt of loopt. Vanuit mijn 
woonkamer zie ik in het voorjaar de hazen 
rammelen en de roofvogels boven het land. 
En op de steiger achter het huis zag ik zelfs 
een ijsvogel. Door die natuur om me heen 
kom ik echt tot rust na een drukke werkdag. 
We zeggen hier: geniet van de geur en de 
kleur, het is goed voor het humeur.”

IMmens: “Een bedrijf met de wortels 
stevig in de provincie”

Richard de Vries

VAN HET GRONINGER 
LANDSCHAP

Het Groninger Landschap wordt ge steund 

door vele bedrijven en organisa ties. Deze 

Vrienden maken het be schermingswerk 

mede mogelijk. Op deze pagina staat 

een overzicht van alle organisaties die de 

stichting sponsoren. Telkens lichten we er 

ééntje uit. Deze keer is dat IMmens. 

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.   

 Delfzijl

Algemeen Belang uitvaartverzorging en 

 verzekering

Bano

Caraad Belastingadviseurs B.V.

dB Audiovisueel

De Friesland Zorgverzekeraar

Eneco Holding N.V. 

Gallagher Europe B.V

Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V.

Groningen Seaports

Hoogeland Catering

Hooghoudt B.V.

Hoveniersbedrijf Schuil

IMmens interim management & finance

ITenso

Kikkoman Foods Europe BV

Koepon Holding B.V

Koninklijke Wagenborg

NNZ bv

Polichlo Safety & More 

Rabobank Stad en Midden Groningen 

Rabobank Zuid en Oost Groningen 

Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf BV

Sax Architecten 

Stichting Nationale Postcode Loterij

Suiker Unie Vierverlaten

Ten Kate Holding BV

The Fieldwork Company

TRUSTUS Capital Management B.V.

Van Delden Bouw 

VBZO, het Fonds

Visser Communicatie B.V. 

Waterbedrijf Groningen

Yarden uitvaartverzekeringen &  

 verzorging
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